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3. استادیار جامعه شناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا همدان.
کید بر شهر شاد )مورد مطالعه: شهر یزد(« به راهنمایی دکتر محمدرضا رضائی در  4. این مقاله از رسالۀ دکتری پریوش اورکی با عنوان »ارائۀ الگوی توسعۀ گردشگری با تأ

دانشگاه یزد استخراج شده است.

چکیده
ــگری  ــعۀ گردش ــر در توس ــل مؤث ــایی عوام ــتار شناس ــن نوش ــی ای ــدف اصل ه
و شــادی شــهر یــزد اســت. رویکــرد ایــن پژوهــش مبتنــی بــر روش شناســی کیفــی 
اســت و جمــع آوری اطالعــات از طریــق مصاحبــۀ عمیــق نیمه ســاختارمند و 
ــۀ  ــت. جامع ــده اس ــام ش ــوا انج ــل محت ــاس تحلی ــز براس ــا نی ــل آن ه تجزیه وتحلی
آمــاری ایــن پژوهــش را 15 نفــر از اســتادان دانشــگاه یــزد )متخصصــان(، 15 نفــر از 
ــور و  ــران شــهری( و 12 نفــر از کارشناســان ت ــان شــهرداری )مدی شــهرداران و کارکن
خدمــات گردشــگری )مدیــران گردشــگری( تشــکیل می دهنــد. درمجمــوع، 42 نفــر 
ــه  ــی س ــا، ط ــوای مصاحبه ه ــدند. محت ــاب ش ــد انتخ ــری هدفمن ــه روش نمونه گی ب
ــوان  ــا، می ت ــل مصاحبه ه ــه تحلی ــه ب ــا توج ــد. ب ــتخراج ش ــذاری، اس ــۀ رمزگ مرحل
ــک  طــرف، شــرایط و  ــان دو گرایــش مکمــل وجــود دارد: از ی ادعــا کــرد کــه هم زم
ویژگی هــای مقصــد باعــث توســعۀ گردشــگری می شــود، از طــرف  دیگــر، توســعۀ 
ــه بســتر و محیــط وابســته  ــز ب ــا شــادی ارتبــاط مســتقیم دارد کــه آن نی گردشــگری ب

ــود دارد.4 ــا وج ــن آن ه ــه ای بی ــه چرخ ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــن، می ت ــت. بنابرای اس
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مقدمه 
ــاز  ــم آغ ــرن هجده ــر ق ــه در اواخ ــی، ک ــالب صنعت انق
شــد، بــا توســعۀ شهرنشــینی و افزایــش اوقــات فراغــت، 
)ایمانــی  آورد  فراهــم  را  گردشــگری  توســعۀ  زمینه هــای 
و داغســتانی، 1392: 23(. طبــق آمــار ســازمان جهانــی 
گردشــگری )2011(، در ســال 2010، حــدود 51 درصــد 
گــذران  و  تفریــح  هــدف  بــا  بین المللــی  مســافرت های 
ــا  ــد ب ــاری، 27 درص ــداف تج ــا اه ــد ب ــالت، 15 درص تعطی
ــنایان و  ــتان و آش ــدار دوس ــالمت و دی ــی، س ــداف مذهب اه
بقیــه بــا اهدافــی دیگــر انجــام شــده اند. بــا توجــه بــه انگیــزۀ 
اولیــۀ ســفر کــه فــرار از کارهــای روزمــره، اســتراحت، آرامــش 
ــئلۀ  ــه مس ــد ب ــاب مقص ــگران در انتخ ــت، گردش ــذت اس و ل
شــادی بســیار اهمیــت می دهنــد. پــس، بــا داشــتن محیط هــا 
ــرای  ــه ب و فضاهــای ســرزنده به همــراه شــهروندان شــاد، زمین
جــذب گردشــگران و توســعۀ گردشــگری فراهــم می شــود 

ــردن  ــگری و برآورده ک ــای گردش ــداری مقصده ــرای پای ــه ب ک
 Koutoulas,( انتظــارات گردشــگران بســیار مهــم اســت
2004(. بنابرایــن، شــهرها بایــد بــه چیــزی فراتــر از طراحــی 
ــی  ــد فضاهای ــند. بای ــد بیندیش ــبکۀ رفت وآم ــاختمان و ش س
خلــق شــوند کــه بــا نیازهــای امــروزی مطابقــت داشــته باشــند 
بــرای  شــاد  فضاهایــی  و   )Lynch, 2010: 108-109(

ــود. ــم ش ــگران فراه ــاکنان و گردش ــی س تمام
ــه یکــی از اهــداف مهــم  ــه شــادی ب امــروزه دســتیابی ب
ــر  ــت )Kluger, 2013(. ب ــده اس ــل ش ــد تبدی ــۀ مقص جامع
ــدگان خدمــات گردشــگری در مقصــد  ــن اســاس، ارائه دهن ای
بایــد نیازهــای گردشــگران و عوامــل تأثیرگــذار در شــادی 
آن هــا را شناســایی کننــد. بــا وجــود این کــه گردشــگری 
 McCabe( یکــی از مهم تریــن حوزه هــای زندگــی اســت
 & Johnson, 2013; Neal et al.,1999; Lee et al.,
2018( و شــادی گردشــگران یکــی از عوامــل اصلــی توســعۀ 
گردشــگری اســت، هنــوز عوامــل مؤثــر در توســعۀ گردشــگری 
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 Voigt et al., 2010; Gillet et al.,( شناســایی نشــده اند
2016( و بــه تأثیــر مقصــد شــاد در توســعۀ گردشــگری 
 Ashworth & Page,( اســت  نشــده  توجــه  چنــدان 
ــای  ــت مقصده ــه اهمی ــه ب ــا توج ــن، ب 7 :2011(. بنابرای
ــر در  ــل مؤث ــت عوام ــایی و تقوی ــاد و شناس ــگری ش گردش
ــد اســت تعــداد گردشــگران در ایــن  شــادی گردشــگران، امی

ــود.  ــتر ش ــا بیش مقصده
ایــران بــرای عبــور از اقتصــاد تک محصولــی بایــد 
ــن  ــن و مهم  تری ــمت بزرگ تری ــورها به س ــر کش ــد دیگ همانن
صنعــت جهــان پیــش رود و، از ایــن راه، درآمــد کســب 
ــا وجــود فعالیت هایــی کــه بســیاری از مقاصــد  کنــد. امــا، ب
گردشــگری در عرصــۀ جــذب گردشــگر به دلیــل وجــود 
ــگاه  ــد، جای جاذبه هــای گردشــگری متنوعشــان انجــام داده ان
ــن  ــیار پایی ــادی بس ــزان ش ــدی می ــا در رتبه بن ــگری م گردش
 ،2018 ســال  در  انجام شــده  نظرســنجی  طبــق  اســت. 
ایــران رتبــۀ 106 را از بیــن 156 کشــور جهــان کســب کــرده 
ــوپ1  ــن، براســاس پژوهش هــای مؤسســۀ گال اســت. همچنی
جهان انــد.  غمگیــن  مــردم  دومیــن  ایرانیــان   ،)2013(
ــش  ــن بخ ــۀ مهم تری ــانی، به منزل ــعۀ انس ــرای توس ــن، ب بنابرای
ــا  توســعۀ گردشــگری، بایــد ارائــۀ خدمــات بــه گردشــگران ب
 .)Croes, 2011( ــد ــراه باش ــا هم ــادکردن آن ه ــرد ش رویک
بــا ارتبــاط منطقــی بیــن فضاهــای شــاد و گردشــگر می تــوان 
گردشــگری را به ســمت توســعۀ پایــدار پیــش بــرد و آن را 
در صــدر فعالیت هــای توســعه قــرار داد. بنابرایــن، بــرای 
ــهرها  ــۀ اول، ش ــد، در مرحل ــران بای ــگری در ای ــعۀ گردش توس
میــزان شــادی باالیــی داشــته باشــند )شــهر شــاد(. براســاس 
مطالعاتــی کــه در زمینــۀ شــادی در شــهر یــزد انجــام شــده، 
ــذار  ــزد تأثیرگ ــهر ی ــادی ش ــی در ش ــاد اجتماعی ـ فضای ابع
ــری  ــش دیگ ــران، 1398: 19(. پژوه ــی و دیگ ــد )اورک بوده ان
در ایــن زمینــه نشــان می دهــد کــه ایــن شــهر از دیگــر 
شــهرهای ایــران نشــاط و شــادابی کمتــری دارد2، درحالی کــه 
ــت  ــاری دارد و باف ــی  و پرب ــی غن ــینۀ تاریخ ــزد پیش ــهر ی ش
ــی  ــار مل ــی از آث ــۀ یک ــال 1384، به  منزل ــی آن، در س تاریخ
ــاری  ــل معم ــن، به دلی ــت. همچنی ــیده اس ــت رس ــران به ثب ای
ــال  ــر س ــت نخوردۀ آن، در تی ــنتی دس ــت س ــمند و باف ارزش
ــده  ــت ش ــکو ثب ــی یونس ــراث جهان ــت می 1396، در فهرس
اســت. بنابرایــن، اگرچــه این شــهر، از نظــر بافــت و معماری، 
دارد،  گردشــگر  جــذب  بــرای  فراوانــی  بالقــوۀ  ظرفیــت 
فضاهــای شــهری بــی روح، زیرســاخت   و خدمــات نامناســب 
در زمینــۀ ســرگرمی و تفریــح و فقــدان فضاهــای اجتماعــی آن 
ــه   ــه شــود. ب موجــب شــده اند کــه ایــن ظرفیــت نادیــده گرفت
ــه  ــخ گویی ب ــال پاس ــر به دنب ــش حاض ــل، پژوه ــن دلی همی
1 Galop
2. http://jamejamonline.ir

ایــن پرســش اســت کــه عوامــل مؤثــر در توســعۀ گردشــگری 
و شــادی در شــهر یــزد کدام انــد. ازآنجاکــه هــدف ایــن 
ــۀ  ــر در زمین ــی مؤث ــل بوم ــی عوام ــایی کیف ــش شناس پژوه
ــدی،  ــات بع ــت، در مطالع ــزد اس ــهر ی ــه در ش ــورد مطالع م
ــی  ــر کّم ــه( از نظ ــورد مطالع ــدودۀ م ــل )در مح ــن عوام ای

ارزیابــی و مطالعــه می شــوند. 
بیشــتر مطالعــات مربــوط بــه گردشــگری مســئلۀ تأثیــر 
ــی  ــاکنان را بررس ــگری در س ــی گردش ــادی و اجتماع اقتص
ــن  ــاط بی ــارۀ ارتب ــز درب ــدودی نی ــای مع ــرده  و پژوهش ه ک
گردشــگری و شــادی در کشــورهای توســعه یافته مطالعــه 
کرده انــد. امــا در کشــورهای درحال توســعه ماننــد ایــران 
هنــوز چنیــن مطالعاتــی انجــام نشــده اســت. لیــو )2013(، 
ــن  ــه ای ــگری«، ب ــادی و گردش ــوان »ش ــا عن ــی ب در پژوهش
ــد.  ــم مرتبط ان ــا ه ــادی ب ــگری و ش ــه گردش ــید ک ــه رس نتیج
ــراد  ــادی اف ــت، ش ــن صنع ــتمر ای ــعۀ مس ــا توس ــی، ب ــه بیان ب
در   ،)2013( همــکاران  و  گپیتــو  آ می یابــد.  افزایــش 
پژوهشــی بــا عنــوان »بررســی احســاس تجربــۀ گردشــگران«، 
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تجربــۀ  گردشــگران در بازاریابــی 
و مدیریــت مقصــد اهمیــت دارد. همچنیــن، ِســرویدیو و 
ــاط  ــی ارتب ــوان »بررس ــا عن ــی ب ــو )2016(، در تحقیق رافول
احساســات و تجربه هــای گردشــگری«، بــه ایــن نتیجــه 
ــت  ــش صنع ــن بخ ــات مهم تری ــه احساس ــد ک ــت یافتن دس
ــران  ــر مدی ــن، اگ ــت. بنابرای ــفر اس ــۀ س ــگری و تجرب گردش
مقصدهــای گردشــگری می خواهنــد گردشــگران تجربــۀ 
ــد،  ــف کنن ــت توصی ــات مثب ــا احساس ــد ب ــود را از مقص خ
ــه  ــا ارائ ــه آن ه ــفر را ب ــۀ س ــن تجرب ــد بهتری ــالش کنن ــد ت بای
ــا  ــوان »آی ــا عن ــی ب ــی )2018(، در پژوهش ــن و ل ــد. چ دهن
مقصــد شــاد گردشــگران را شــاد می کنــد؟«، بــه ایــن 
ــا رضایــت از زندگــی  ــر مقصــد ب نتیجــه رســیدند کــه تصوی
ــود  ــرای بهب ــج ب ــن نتای ــت دارد. ای ــۀ مثب ــادی رابط ــا ش و ب
ــد. لــی  ــت در مقصــد بســیار مهم ان ــش رقاب عملکــرد و افزای
ــراد را  ــه اف ــفر چگون ــوان »س ــا عن ــی ب )2018(، در پژوهش
ــۀ  ــدف هم ــه ه ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد؟«، ب ــاد می کن ش
ــووال )2018(،  ــت. ش ــادی اس ــه ش ــتیابی ب ــان ها دس انس
ــزی  ــی برنامه ری ــس بین الملل ــام »در کنفران ــا ن ــه ای ب در مقال
شــهری و مصــرف گردشــگری«، ســه عامــل بــه نــام محیــِط 
فیزیکــی، دسترســی و قیمــت را در بازدیــد مجــدد گردشــگران 
ــد  ــی می توان ــط فیزیک ــرد. محی ــی ک ــد بررس ــک مقص از ی
رضایــت گردشــگران را پیش بینــی کنــد و قیمــت و دسترســی 

ــد.  ــگران تأثیرگذارن ــدد گردش ــد مج در بازدی
بــا توجــه بــه مطالعــات موجــود، درمی یابیــم، در 
خصــوص توســعۀ گردشــگری و شــادی، مطالعــات فراوانــی 
انجــام شــده اســت، ولــی هرکــدام ایــن دو موضــوع را جداگانه 
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ــی )2018(، در  ــن و ل ــط چ ــد. فق ــل کرده  ان ــی و تحلی بررس
مقالــۀ خــود، هــم بــه توســعۀ گردشــگری پرداختــه  و هــم شــهر 
شــاد را بررســی کرده انــد. بنابرایــن، نه تنهــا ایــن موضــوع 
ــیار  ــز بس ــرفته نی ــورهای پیش ــده، در کش ــی نش ــران بررس در ای
ــان  ــش را نش ــن پژوه ــودن ای ــه نوب ــده ک ــی ش ــدود بررس مح

می دهــد. 

شهر شاد
شهرســازی  نظریه هــای  بیســتم،  قــرن  ابتــدای  در 
ــه  ــر توج ــهر کمت ــر ش ــاد دیگ ــه ابع ــد و ب ــور بودن کالبدمح
ــدی  ــش کالب ــه بخ ــهری ب ــزان ش ــن، برنامه ری ــد. بنابرای می ش
شــهرها توجــه می کردنــد بــا ایــن تصــور کــه بــا حــل مســائل 
ــد بســیاری از مشــکالت شــهری را برطــرف  کالبــدی می توانن
کننــد. بعــد از گذشــت چنــد دهــه، اکنــون شــهرها بــا 
ــد  ــت محیطی مواجه ان ــی و زیس ــی، فرهنگ ــکالت اجتماع مش
روزافــزون  رونــد  همچنیــن،   .)Snowdon, 2020: 11(
زندگــی ماشــینی در حــال بلعیــدن احساســات، انســانیت 
و ســالمتی اســت )مازوچــی و همــکاران، 1391: 121(. 
بنابرایــن، بــا گســترش شــهرها و مســائل حاشــیه ای، آنچــه در 
ــی  ــادی عموم ــود ش ــت وجو می ش ــینی جس ــوی شهرنش هیاه
اســت )کیــا و امیــری، 1392: 133(. از طرفــی، شــهروندانی 
ــی  ــت کم ــان فرص ــود و نیازهایش ــه  خ ــردن ب ــرای فکرک ــه ب ک
ــدی  ــی زاده میمن ــردگی اند )حاج ــتعد افس ــدت مس ــد به ش دارن
ایــن  از  تــرکان، 1394: 58(. اگرچــه بخــش عمــده ای  و 
افســردگی از شــرایط ســخت زندگــی شــهری و مدرنیتــه ناشــی 
ــی و  ــات تفریح ــود امکان ــهری و کمب ــای ش ــود، فضاه می ش
ــان،  ــتند )افالکی ــر نیس ــر بی تأثی ــن ام ــز در ای ــادی آفرین نی ش
ــراد  ــادی اف ــی و ش ــط زندگ ــن محی ــن، بی 1393: 4(. بنابرای

 .)Ballas & Dorling, 2013( ارتبــاط وجــود دارد
اســت  احساســی  شــادی   ،)2014( رادوان1  نظــر  از 
 Ferreira & Moro,( کــه افــراد در محیــط درک می کننــد
2010(. ازایــن رو، شــهرهایی کــه امکانــات موردنیــاز مــردم را 
فراهــم می کننــد می تواننــد در شــادی آن هــا تأثیرگــذار باشــند. 
ــراب و  ــه اضط ــی ب ــیوۀ زندگ ــرات ش ــه تغیی ــی ب ــا بی توجه ام
تشــویش شــهروندان می انجامــد. افــرادی کــه در مناطــق 
ــینی،  ــی ماش ــیوۀ زندگ ــل ش ــد، به دلی ــی می  کنن ــهری زندگ ش
 Bókony et al.,( از اضطــراب و افســردگی رنــج می برنــد
بیماری هــای  و  اضطــراب  شــادی  درحالی کــه   ،)2012

ــد.  ــش می ده ــا آن را کاه ــط ب مرتب
ــردم  ــی م ــد دسترس ــهر مانن ــای ش ــه ویژگی ه ازآنجاک
و  عمومــی  حمل و نقــل  سیســتم  ســرگرمی،  و  هنــر  بــه 
ــد  و ارتباطــات اجتماعــی  زیبایی شناســی شــهر بســیار مهم ان

1. Radewan

حفــظ  و  شــهری  برنامه ریــزی  ویژگی هــای  درون شــهری، 
حــوزۀ عمومــی نیــز با شــادی افــراد رابطــه دارنــد، پژوهشــگران 
مناطــق شــهری و سیاســت شــهری بــه موضــوع شــادی 
ــق  ــهری خل ــزی ش ــی برنامه ری ــدف اصل ــد. ه ــه کرده ان توج
شــهرهایی اســت کــه می تواننــد مکان هــای مطلوب تــری 
بــرای زندگــی )صادقــی، 1380: 2( و تأمیــن رفــاه شهرنشــینان 
دســترس پذیرتر،  ســالم تر،  محیطــی  ایجــاد  طریــق  از 
ــر باشــند. همچنیــن، در برنامه ریزی هــای  ــر و دلپذیرت اثرگذارت
شــهری بــه محیط هــای زیبــا، امــن، مناســب، ســرزنده و 
ــود  ــه می ش ــهروندان توج ــادی ش ــش و ش ــرای آرام ــذاب ب ج
ــع، از عوامــل مهــم  )ویســی و قیســوندی، 1390: 17(. درواق
شــادی کیفیــت برنامه ریــزی شــهری اســت کــه موجــب 
ــدی، 1391:  ــط می شــود )اوینــگ و هن ــه محی ــرد ب واکنــش ف
عوامــل  از  شــادی  اندازه گیــری  بــرای  پژوهشــگران   .)82
گوناگونــی اســتفاده کردنــد کــه محیــط زندگــی در همــۀ 
آن هــا تأثیــر دارد )Ballas, 2013(. بــرای مثــال، هوانــگ 
و همــکاران نیــز تأییــد کرده انــد کــه عوامــل محیطــی در 
 Huang &( ــد ــهروندان مؤثرن ــی ش ــت زندگ ــادی و کیفی ش
Humphreys, 2012(. بــا درنظــر گرفتــن ارتبــاط بیــن 
ــاد  ــهر ش ــل ش ــوان عوام ــهر، می ت ــاخص  های ش ــادی و ش ش
ــی  ــی توانای ــه معن ــاد ب ــهر ش ــع، ش ــرد. درواق ــایی ک را شناس
مکان هــا بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی، تأمیــن رفــاه و شــادی 
ــی(  ــی و خارج ــگران داخل ــدگان )گردش ــاکنان و بازدیدکنن س

.)Christina., 2018( اســت 

توسعۀ گردشگری و شادی
شــادی را می تــوان رشــته ای علمــی درنظــر گرفــت 
 Bimonte &( کــه بــه دانــش گردشــگری توجــه می کنــد
همان طور کــه   .)Faralla, 2016; Kim et al., 2015
شــادی در ســالمت عمومــی تأثیرگــذار اســت، در گردشــگری 
ــر، پژوهش هــای  ــگاه مهمــی دارد. در ســال های اخی هــم جای
بیشــتری در خصــوص ارتبــاط بیــن گردشــگری و شــادی انجام 
شــده اند )Kim et al., 2013(. برخــی مطالعــات نشــان 
ــر مقصــد در شــادی گردشــگران کوتاه مــدت  ــد کــه تأثی داده ان
گردشــگری  کــه  شــده  بیــان  نیــز  مطالعاتــی  در  اســت. 
ــد  ــش ده ــگر را افزای ــدت گردش ــت طوالنی م ــد رضای می توان
ــت  ــا رضای ــگران ب ــادی گردش )Nawijn et al., 2010(. ش
از زندگــی و شــادکامی شــکل می گیــرد کــه ایــن دو بــا 
 Kler & Tribe, 2012;( ــد ــاط دارن ــگری ارتب ــۀ گردش تجرب
 Knobloch et al., 2017; Gillet et al., 2016; Fritz
 & Sonnentag, 2006; Matteucci & Filep, 2017;
Diener, 2000;(. مطالعــات گردشــگری، در گذشــته، مفهوم 
ــد.  ــی کرده ان ــی را بررس ــاه ذهن ــی از رف ــۀ بخش ــادی به منزل ش
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آن هــا تجربــۀ فــرد از گردشــگری را بــدون حضــور و تعامــل بــا 
 Nawijn & Mitas, 2012;( افــراد دیگــر تعریــف می کردنــد
Wagner et al., 2009( و جایــگاه تعامــل اجتماعــی در 
ــه  ــد. درحالی ک ــه می ش ــده گرفت ــگری نادی ــات گردش مطالع
تجربــۀ فــرد از زندگــی در تعامــل او بــا دیگــران معنــا می یابــد 
 .)Mitchell, Richard, and Frank Popham. 2008(
متغیرهــای مداخله گــری نیــز ممکــن اســت در رابطــۀ توســعۀ 
گردشــگری، شــرایط مقصــد و درک انســان تأثیرگــذار باشــند.
 Filep &( مقصــد در جــذب ســفر بســیار مهــم اســت
ــگام  ــگر هن Deery, 2010; Yuksel et al., 2010(. گردش
ــه رو می شــود،  ــراد و فضاهــای آن روب ــا اف حضــور در شــهر ب
ــد  ــاد فیزیکــی آن را بررســی می کن ــا و ابع هم زمــان فضاه
 Hayllar, Griffin, & Edwards, 2008a; Hayllar,(
Griffin, & Edwards, 2008b( و درک و شــناخت خــود 
روزنامه هــا،  عکاســی،  طریــق  از  را  فضاهــا  و  افــراد  از 
اجتماعــی  رســانه های  وبگاه  هــای  ســفر،  وبالگ هــای 
ماننــد فیس بــوک، کارت پســتال و ایمیــل ثبــت می کنــد 
)Foltête & Litot, 2015(. کانتــر )1997(، بــرای درک 
احســاس بازدیدکننــدگان از مــکان، ســه مؤلفــۀ به هم پیوســته 
محیــط، محیــط فیزیکــی و فعالیت هــای موجــود و قابل اجــرا 
در مقصــد بــرای بازدیدکننــدگان را برمی شــمرد. رضایــت 
در  ســفر  و  مقصــد  در  ارائه شــده  خدمــات  از  گردشــگر 
ــود  ــا بهب ــع، ب ــر دارد )Filep, 2014(. درواق ــادی او تأثی ش
زیرســاخت های الزم ماننــد مــکان اســتراحت، فضاهــای 
بــرای  جشــنواره ها  و  رســتوران ها  هتل هــا،  رفت وآمــد، 
فراهــم  گردشــگری  توســعۀ  زمینــۀ  نه تنهــا  گردشــگران، 
می شــود و احســاس رضایــت و تجربــۀ خــوب در گردشــگران 
تولیــد می شــوند، فضاهایــی مناســب و شــاد بــرای گذرانــدن 
اوقــات فراغــت شــهروندان ســاکن در آن مقصــد نیــز فراهــم 
پدیــد می آینــد کــه نشــاط و شــادی ســاکنان آن شــهر را 
افزایــش می دهنــد. از طــرف  دیگــر، فضاهــای شــاد بــا مکان هــای 

ــد.  ــت دارن ــر مثب ــگران تأثی ــذب گردش ــر در ج اجتماع پذی

روش شناسی
ــه  ــیرگرایی و ب ــم تفس ــر پارادای ــی ب ــش مبتن ــن پژوه ای
شــیوۀ کیفــی انجــام شــده اســت. شــیوۀ جمــع آوری داده هــا، 
ــت  ــاختاریافته اس ــۀ نیمه س ــوع مصاحب ــش، از ن ــن بخ در ای
کــه بــا اســتفاده از »راهنمــای مصاحبــه« انجــام شــده اســت. 
نمونه گیــری  نــوع  از  تحقیــق  ایــن  در  نمونه گیــری  روش 
ــل  ــت. دلی ــی اس ــا ناهمگون ــوع ی ــر تن ــا حداکث ــد ب هدفمن
اســتفاده از ایــن روش ایــن اســت کــه پژوهشــگر انــواع 
ــا  ــری ت ــت. نمونه گی ــه اس ــر گرفت ــوارد را درنظ ــی از م خاص
رســیدن بــه اشــباع نظــری )42 نمونــه( ادامــه یافــت. در ایــن 

پژوهــش، ســؤال  های مصاحبــه محقق ســاخت اســت و، 
بــا توجــه بــه ادبیــات موجــود در زمینــۀ شــهر شــاد و توســعۀ 

ــد:  ــت آم ــر به دس ــؤاالت زی ــگری، س گردش
1. شادی چیست؟

2. شهر شاد چیست؟
3. عوامل مؤثر در شهر شاد و شادی شهر یزد کدام اند؟

4. توسعۀ گردشگری چیست؟
5. عوامــل مؤثــر در توســعۀ گردشــگری و توســعۀ 

کدام انــد؟ یــزد  شــهر  گردشــگری 
ــتر  ــه، بیش ــن مطالع ــاری ای ــۀ آم ــه جامع ــه ب ــا توج ب
مصاحبه هــای انجام شــده در دفتــر کار مصاحبه شــوندگان، 
ــی  ــد. برخ ــام ش ــود، انج ــروصدا ب ــی آرام و بی س ــه محیط ک
ــراد  ــه اف ــی، زمانی ک ــای تاریخ ــز در مکان ه ــا نی مصاحبه ه
کمتــری حضــور داشــتند، انجــام شــد. هــر مصاحبــه بیــن 30 
ــد. روش  ــه به طــول انجامی ــا یــک ســاعت و 10 دقیق ــه ت دقیق
تجزیه وتحلیــل داده هــا، در ایــن پژوهــش، روش تحلیــل 
محتــوا بــود. در پژوهــش حاضــر، از نوعــی تحلیــل مضمــون 
ــده را  ــای گردآوری ش ــذاری داده ه ــه رمزگ ــده ک ــتفاده ش اس
برحســب ســه مرحلــۀ رمزگــذاری بــاز، محــوری و گزینشــی 
انجــام داد. بــرای تشــریح فراینــد تجریه وتحلیــل داده هــا 
بایــد گفــت، پــس از نوشــتن مصاحبه هــا روی کاغــذ و تولیــد 
ــق  ــؤال های تحقی ــه س ــاع ب ــا ارج ــا ب ــی، داده ه ــای متن داده ه
ــا رمزگــذاری  ــۀ اول ی بررســی و طبقه بنــدی شــدند. در مرحل
بــاز، متــن بــرای یافتــن مفاهیــم مکنــون در اطالعــات بررســی 
ــت،  ــۀ ثاب ــر مقایس ــی ب ــت مبتن ــتفاده از رهیاف ــا اس ــد و، ب ش
ــر، پژوهشــگران  ــارت دیگ ــه  عب ــدند. ب ــم اســتخراج ش مفاهی
ــم را  ــه مفاهی ــد ک ــواردی بودن ــال م ــش به دنب ــن پژوه در ای
ــدا  ــدی پی ــات جدی ــه اطالع ــا زمانی ک ــد و، ت ــی کنن بازنمای
ــام  ــه، تم ــن مرحل ــد. در ای ــه دادن ــن کار ادام ــه ای ــد، ب نش
اطالعــات رمزگــذاری شــدند. زمانی  کــه مجموعــه ای از 
ــاس  ــترک براس ــم مش ــد، مفاهی ــتخراج ش ــه اس ــم اولی مفاهی
در  تفاوت هــا  و  شــباهت ها  بیــن  ثابــت  مقایســه های 
قالــب مقوله هــای مهــم دســته بندی شــدند. ایــن همــان 
ــای  ــپس مقوله ه ــت. س ــز اس ــاز متمرک ــذاری ب ــد رمزگ فراین
ــگارش  ــه ن ــدند و ب ــته بندی  ش ــان دس ــاس ابعادش ــم براس مه
درآمدنــد. بــه  عبــارت دیگــر، بایــد مقوله هــای عمــده، 
ــد و  منطقــی و تحلیلــی و فهرســت وار، پشــت ســر هــم بیاین
ــود.  ــف ش ــا کل تعری ــپس ب ــری و س ــا دیگ ــدام ب ــۀ هرک رابط
ــه  ــود ک ــه می ش ــوری« گفت ــدی مح ــه »رمزبن ــن مرحل ــه ای ب
بــه تنظیــم تحلیلــی و منطقــی داده هــا کمــک می کنــد و 
زمینــه را بــرای رمزگــذاری گزینشــی و اســتخراج مقولــۀ 
هســته ای فراهــم می کنــد. ســپس، مقولــه ای بــا عنــوان مقولــۀ 

»هســته ای« اســتخراج می شــود. 
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ــار  ــئلۀ اعتب ــه مس ــی، ب ــق کیف ــی تحقی ــث ارزیاب در بح
ــق،  ــن تحقی ــان توجــه می شــود. در ای بیشــتر از قابلیــت اطمین
ســاخته های حاصــل از فراینــد تجزیه وتحلیــل داده هــا بــا 
ــد  ــه ش ــه مقایس ــورد مطالع ــۀ م ــای جامع ــاخته های اعض س
و رمزهــای استخراج  شــده از تحلیــل بــه افــراد متخصــص 
ارائــه شــد تــا رمزهــا را ارزیابــی کننــد و، در صــورت ابهــام یــا 

ــد. ــث کنن ــا بح ــارۀ آن ه ــا، درب ــا رمزه ــت ب مخالف

یافته های پژوهش
ــران  ــان، مدی ــر از متخصص ــا 42 نف ــه، ب ــن مطالع در ای
ــعۀ  ــادی و توس ــوص ش ــگری در خص ــران گردش ــهری و مدی ش
 مصاحبــه شــد. از بیــن افــراد مزبــور، 15 نفــر 

ً
گردشــگری عمیقــا

متخصــص )اســتادان دانشــگاه یــزد(، 15 نفــر مدیــران شــهری 
)کارشناســان شــهرداری و شــهرداران( و 12 نفــر مدیــران 
گردشــگر )مســئوالن خدمــات و تورهــای گردشــگری( درنظــر 
ــز  ــداد رم ــن تع ــاز، ای ــذاری ب ــۀ رمزگ ــدند. در مرحل ــه ش گرفت
)350( اســتخراج شــد. پــس از ادغــام آن هــا و مقایســۀ 
رمزگــذاری  همــان  کــه  دوم،  مرحلــۀ  مشــترک،  رمزهــای 
محــوری اســت، به دســت آمــد و درنهایــت رمزهــای گزینشــی 

ــدند:  ــتخراج ش ــر اس زی

شادی 
ــن  ــار دیری ــادی دو ی ــذت و ش ــت ل ــد اس ــینا معتق ابن س
ــت  ــد، حال ــد آی ــی پدی ــرگاه لذت ــگی اند. ه ــراه همیش و دو هم
ــرگاه  ــد و ه ــق می یاب ــم تحق ــادی ه ــا ش ــی ی ــاط درون انبس
ــود،  ــه رو ش ــی روب ــر و آفت ــا ش ــان، ب ــد انس ــده مانن ــود زن موج
ــد  ــار او خواه ــم ی ــدوه ه ــم و ان ــال آن غ ــا درد و به دنب ــم ی ال
شــد. جــان الک1 اعتقــاد دارد شــادی مبتنــی بــر تعــداد وقایــع 
از نظــر لوســیپ2،  لذت بخــش اســت )آیزنــک، 1378(. 
شــادی هــدف زندگــی اســت. درواقــع، او در خصــوص شــادی 
ــای  ــای چیزه ــا تماش ــه ب ــادی ای  ک ــی ش ــناختی، یعن زیباش
ــد. ــخن می گوی ــد، س ــود می آی ــان به وج ــا در انس ــوب و زیب خ
و  عینــی  ُبعــد  دو  »شــادی  معتقدنــد:  متخصصــان 
ذهنــی دارد. ُبعــد عینــی از طریــق چهــره و حــاالت فــرد 
بیــان می شــود. بــه عبارتــی، وقتــی فــرد لبخنــد می زنــد، 
می گوینــد شــاد اســت، درحالی کــه ممکــن اســت شــاد 
نباشــد. ُبعــد ذهنــی از درون فــرد و رضایــت او از زندگــی 
حاصــل می شــود. اگــر در فــردی احســاس رضایــت بــا لــذت 
ــن  ــه ممک ــت، درحالی ک ــاد اس ــد ش ــود، می گوین ــب ش ترکی
 شــاد 

ً
ــا اســت چهــرۀ او ایــن شــادی را نشــان ندهــد، ولــی ذات

باشــد. مفهــوم شــادی یعنــی گره خــوردن احســاس رضایــت بــا 
ــر  ــت، اطمینان خاط ــای مثب ــود هیجان ه ــادی، وج ــاالت ش ح

1. John Locke
2. Losib

از آینــده، تأمیــن نیازهــای اولیــه و امنیــت و رضایــت از کیفیــت 
زندگــی. درواقــع، شــادی مجمــوع احساســات درونــی فــرد بــه 
ــت  ــزان رضای ــت و می ــف مثب ــود عواط ــره، وج ــای روزم کاره
ــک  ــر ژنتی ــان ها از نظ ــی انس ــه، بعض ــت. البت ــی اس از زندگ
شــادتر از دیگران انــد. بــه   عبــارت دیگــر، وقتــی نیازهــای اولیــۀ 
افــراد ماننــد مســکن، تفریــح و دسترســی آســان بــه شــغل در 
ــرآورده شــود،  ــا حداقــل تــالش، ب ــدون مشــکل و ب محیــط، ب
ــئولیت  ــاس مس ــط احس ــی در آن محی ــل زندگ ــراد در مقاب اف
ــت  ــذری اس ــاس زودگ ــه احس ــطحی، ک ــادی س ــد. ش می کنن
کــه براثــر بــروز حادثــه ای رخ می دهــد و نشــانه هایش در 
ــنگی و  ــد. گرس ــش می کن ــرور فروک ــت، به م ــکار اس ــرد آش ف
ــن  ــود دارد ممک ــان ها وج ــۀ انس ــه در هم ــی ک ــیری احساس س
اســت در طــول روز چندیــن بــار اتفــاق افتــد. شــادی عمیق تــر 
بــه فرهنــگ، شــرایط و ســبک زندگــی هــر فــرد بســتگی دارد؛ 
احساســی ماندگارتــر کــه مدت هــا داخــل ذهــن و قلــب 

ــا 15(. ــمارۀ 1 ت ــۀ ش ــه از مصاحب ــد« )برگرفت می مان
مدیــران شــهری معتقدنــد: »شــادی تعریــف عــام و 
ــن معناســت کــه مــردم شــاد  ــه ای خــاص دارد. شــادی عــام ب
باشــند، همدیگــر را ببیننــد و بــه  هــم محبــت کننــد. این شــادی 
ــد و مقطعــی  ــاق می افت ــا برگــزاری جشــن ها و رویدادهــا اتف ب
اســت. شــادی خــاص احساســی درونــی اســت. بــرای مثــال، 
ــا خاطــرات و عالیقشــان شــادند.  ــای خــود ب انســان ها در دنی
ــل  ــهر منتق ــه ش ــم داد و ب ــوان تعمی ــادی را می ت ــوع ش ــن ن ای
ــته  ــود داش ــراد وج ــۀ اف ــه در هم ــی ک ــاس آرامش ــرد؛ احس ک
باشــد، همدیگــر را آزار ندهنــد و رضایــت درونــی داشــته 
ــد  ــیم می کنن ــود را تقس ــادی خ ــر ش ــراد اجتماع پذی ــند. اف باش
بــه شــادی عــام می رســند. شــادی  از شــادی خــاص  و 
احساســی درونــی بــا انــرژی مضاعــف از بیــرون اســت و بایــد 
عوامــل گوناگونــی دست به دســت هــم دهنــد تــا تأثیــر آن 
ــادی  ــاس ش ــود احس ــود و خودبه خ ــده ش ــراد دی ــود اف در وج
ــار  ــه دچ ــردم در جامع ــی  روح و روان م ــن، وقت ــد. بنابرای کنن
ــهر  ــط کار و ش ــواده، محی ــود، در خان ــراب نش ــش و اضط تن
ــود.  ــد ب ــاد خواه ــم ش ــا ه ــم آن ه ــد، جس ــرار باش ــش برق آرام
پــس بایــد نامالیمــات، اضطراب هــا و فشــارهای روانــی 
ــا برگــزاری کنســرت و  زندگــی امــروزی را کاهــش داد. تنهــا ب
ــط  ــرا محی ــد، زی ــش نمی یابن ــارها کاه ــن فش ــن ای مهمانی رفت
 
ً
در افــراد تأثیرگــذار اســت بــدون این  کــه متوجــه باشــند. مثــال
ــون،  ــی گوناگ ــای تبلیغات ــم، بیلبورده ــای درهم وبره خیابان ه
ــردم  ــادی را از م ــته ش ــای شکس ــراب و تابلوه ــای خ دیواره
ــی  ــا و تابلوی ــری زیب ــه اث ــردن ب ــس، نگاه ک ــد. برعک می گیرن
ــادی را  ــا ش ــاری زیب ــهری زیبــا و معم ــان ش ــی، مبلم نقاش
افزایــش می دهــد. درعین حــال، شــادی هــر منطقــه یــا مــکان، 
بــا توجــه بــه فرهنــگ و عوامــل شــادی آفرین، متفــاوت اســت. 
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ــش و  ــاس آرام ــدم زدن احس ــاری و ق ــدن معم ــا دی ــی ب بعض
ــود را در  ــای خ ــه ارزش ه ــی از این ک ــد، بعض ــادی می کنن ش
ســطح شــهر و اجتمــاع ببینــد و بتواننــد روی محیــط اطــراف 
خــود تســلط داشــته باشــند شــادند. شــادی و نشــاط بــا هــم 
تفــاوت دارنــد. شــادی بــا واکنــش و رفتارهــای بیرونــی نشــان 
داده می شــود، ماننــد کســی  کــه بــه جشــن مــی رود و دســت 
می زنــد. امــا نشــاط احساســی درونــی اســت. ممکــن اســت 
کســی در کنســرتی شــاد شــرکت کنــد شــاد نشــود، ولــی بــه 
مراســمی مذهبــی بــرود و راضــی هم باشــد؛ زیــرا نیازهــای او 
را بــرآورد می کنــد« )برگرفتــه از مصاحبــۀ شــمارۀ 16 تــا 30(.
مدیــران گردشــگری معتقدنــد: »شــادی احســاس 
حــال  انگیزه داشــتن،  زندگــی،  از  رضایتمنــدی  آزادی، 
خــوب، شــور و هیجــان و خوشــحالی اســت کــه مســتقیم و 
ــه ای  ــر می گــذارد. شــادی مقول ــان تأثی غیرمســتقیم در اطرافی
نســبی اســت کــه بــرای هرکســی، بــا توجــه بــه ســن، جامعه و 
محیطــی کــه در آن زندگــی می کنــد، متفــاوت اســت. فــردی 
ــری  ــود و دیگ ــاد ش ــح ش ــردش و تفری ــا گ ــت ب ــن اس ممک
بــا گوش کــردن بــه موســیقی. بنابرایــن، بــه برنامه ریــزی   
ــازمان ها  ــتانداری و س ــهرداری ها، اس ــاز دارد. ش ــی نی خاص
ــه از  ــد در افزایــش شــادی تأثیرگــذار باشــند« )برگرفت می توانن

ــا 42(. ــماره 31 ت ــۀ ش مصاحب

شهر شاد
تأثیــر چشــم  انداز شــهری، میــدان عمومــی، پــارک، نمــا 
و عوامــل زیبایی شــناختی در احساســات تأییــد شــده اند. 
ــای  ــا و دیواره ــه در خیابان ه ــرر زبال ــدن مک ــال، دی ــرای مث ب
خط خطی شــده و خــراب احســاس بیگانگــی و افســردگی 
ــبیه  ــه ش ــاری، ک ــد معم ــای تن ــد. زاویه ه ــود می آورن به وج
ــون  ــال و هورم ــز را فع ــرس مغ ــز ت ــد، مراک ــا تیغ ان ــو ی چاق
ــر  ــراد کمت ــل، اف ــن دلی ــه همی ــد. ب ــراب را آزاد می کنن اضط
بــرای دیــدن ایــن مناظــر توقــف می کننــد. از نظــر یــان 
ــردم  ــد، م ــته باش ــی داش ــای یکنواخت ــی نم ــر خیابان  گل1، اگ
دارنــد  تمایــل  آن هــا  می کننــد.  عبــور  آن  از  به ســرعت 
در برابــر نماهــای ســرزنده توقــف کننــد؛ زیــرا نماهــای 
یکنواخــت و بــی روح احساســات آن هــا را کاهــش می دهنــد 
از  ارتباطــات اجتماعــی   .)Montgomery, 2013: 156(
 Jacobs, 1961; Putnam,( شــادی اند  در  مؤثــر  عوامــل 
Layard, 2005 ;2000(. همچنیــن، احســاس وابســتگی 
ــر دارد. ــراد تأثی ــادی اف ــهر در ش ــای ش ــردم و مکان ه ــه م ب

ــه در  ــده ک ــکیل ش ــرادی تش ــهر از اف ــان: »ش متخصص
ــف  ــت، عواط ــاس رضای ــدر احس ــد. هرق ــی می کنن آن زندگ
ــرمایۀ  ــا س ــارکت ی ــوروحال، مش ــده، ش ــه آین ــد ب ــت، امی مثب

1. Yan gol

ــادی  ــاس ش ــتر احس ــد، بیش ــتر باش ــا بیش ــی در آن ه اجتماع
ــهری  ــای ش ــراد در فضاه ــای اف ــع، رفتاره ــد. درواق می کنن
اســت کــه شــهر شــاد را پدیــد مــی آورد، زیــرا وضعیــت ذهنــی 
و روانــی فــرد بــه اجتمــاع بازمی گــردد. عــالوه بــر ایــن، شــهر 
بایــد امکانــات و ویژگی هایــی داشــته باشــد کــه نیازهــای افراد 
غیــر از کار و ســکونت را بــرآورده کنــد. یکــی از عملکردهــای 
معمــاری ســیاه تفریــح بــود. اگــر شــهر بتوانــد بــرای اوقــات 
فراغــت شــهروندان برنامه هــای متنوعــی داشــته باشــد، نیازهــا 
و تفریح  هــای افــراد گوناگــون را درنظــر بگیــرد، بــرای شــادی 
و اوقــات فراغــت افــراد برنامه ریــزی کــرده اســت. شــهر شــاد 
شــهری اســت کــه ایــن ســه مرحلــه را طــی کنــد: مرحلــۀ اول، 
در مقابــل نیازهــای افــراد پاســخ گو باشــد بــدون این کــه 
ــکوفایی  ــتر ش ــۀ دوم، بس ــانند. مرحل ــیب رس ــا آس ــه آن ه ب
ــه ها  ــا و اندیش ــوم، نظریه ه ــۀ س ــد. مرحل ــم کن ــان را فراه آن
را بــه کارکردهــا تبدیــل کنــد. در نظریــۀ مــدرن، چهــار 
عملکــرد وجــود دارد کــه ســه عملکــرد آن بــا نحــوۀ گذرانــدن 
اوقــات فراغــت ارتبــاط دارد. انســان، از نظــر بیولوژیــک، بــه 
اســتراحت نیــاز دارد )8 ســاعت خــواب(. بدین منظــور، 
ــود. در  ــرح می ش ــکن مط ــتن مس ــد و داش ــرپناه می خواه س
کنــار مســکن و گــذران اوقــات فراغــت، انســان بــه پــول نیــز 
ــن  ــراد ای ــی اف ــد. وقت ــاز دارد. پــس اشــتغال به وجــود می آی نی
ــه مراحــل بعــدی  ــد ب حداقل هــا را نداشــته باشــند، نمی توانن
راه یابنــد. البتــه، ایــن مرحلــه کّمــی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه 
فــرد بــا عبــور از مرحلــۀ اول یــا دســتیابی بــه الیــۀ نیازهــا شــاد 
ــت،  ــی اس ــی کیف ــۀ زیبای ــا الی ــۀ دوم ی ــد. مرحل ــد ش نخواه
ماننــد اضافه کــردن عناصــر بصــری، زیباســازی ســیمای 
ــاد،  ــای ش ــی و رنگ آمیزی ه ــل نقاش ــوری از قبی ــا ام ــهر ب ش
ــح و  ــافرت، تفری ــت، مس ــت باکیفی ــات فراغ ــدن اوق گذران
ــا  ــوز مــادی اســت. مرحلــۀ ســوم ی آرامــش. ایــن مرحلــه هن
ــهروندان  ــه ش ــهری ک ــس ش ــت. پ ــرت اس ــر فط ــۀ کیفی ت الی
ــه از  ــود« )برگرفت ــده می ش ــاد نامی ــهر ش ــند، ش ــاد باش آن ش

ــا 15(. ــۀ شــمارۀ 1 ت مصاحب
ــد  ــت بای ــده اس ــودی زن ــهر موج ــهری: »ش ــران ش مدی
ــود  ــهر به خودی خ ــرد. ش ــار ک ــا آن رفت ــده ب ــود زن ــل موج مث
ــد  ــی می کنن ــه در آن زندگ ــرادی ک ــد، اف ــاد باش ــد ش نمی توان
نــوع  یــا محیــط آن را شــادی  می کننــد. کالبــد و  فضــا 
ــر اســت. شــهری شــاد  معمــاری شــهر در شــادی مــردم مؤث
ــب  ــتگی مناس ــزی و آراس ــا رنگ آمی ــی ب ــه محیط ــت ک اس
داشــته باشــد؛ مؤلفه هــای محیطــی اش ناراحتی هــای زندگــی 
ــگ  ــا فرهن ــب ب ــش متناس ــد؛ فرهنگ ــش ده ــره را کاه روزم
ــا ارزش  ــکار و دیدگاه ه ــۀ اف ــرای هم ــد؛ ب ــهروندانش باش ش
قائــل باشــد؛ امکاناتــی بــرای تفریــح و قــدم زدن شــبانه داشــته 
باشــد و همچنیــن شــهروندان آن پرنشــاط و باانــرژی باشــند؛ 
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ــاس  ــد؛ احس ــام دهن ــکل انج ــن ش ــه  بهتری ــان را ب وظایفش
حمل ونقلــی  دغدغه هــای  کننــد؛  امنیــت  و  محترم بــودن 
نداشــته باشــند؛ احســاس کننــد بــر شــهر تســلط دارنــد و بــه 
خواســت و نظــر آن هــا در مدیریــت شــهری توجــه می شــود؛ 
از آب نمــا، آبیــاری درختــان و گل کاری و نظــم پارک هــا لــذت 
ببرنــد و رفــاه اجتماعــی و درآمــد خوبــی داشــته باشــند. بــرای 
این کــه شــهری شــاد درنظــر گرفتــه شــود، کافــی نیســت فقــط 
مناظــر و چشــم اندازهای شــاد داشــته باشــد، محیط هــای 
بصــری  و  آالینده هــای صوتــی  نبــودن  و  شــاد  تفریحــی 
نیــز در تعییــن ایــن شــادبودن ضروری انــد. بــه  عبارتــی، 
ــهرداری ها،  ــد ش ــی مانن ــل اجرای ــه عوام ــادی ب ــمتی از ش قس
ــط و  ــه محی ــردد ک ــی برمی گ ــراث فرهنگ ــازی ها و می شهرس
ــر  ــمتی دیگ ــد و قس ــاده می کنن ــهری را آم ــاخت های ش زیرس
ــت  ــِگ درس ــر فرهن ــردد. اگ ــهروندان برمی گ ــگ ش ــه فرهن ب
آمــوزش داده شــود روابــط عمومــی و آداب شهرنشــینی درســت 
ــاد  ــهری ش ــد. ش ــد نمی آی ــاری پدی ــچ ناهنج ــود و هی می ش
اســت کــه حقــوق شــهروندی را در تمــام مجموعه هایــش 
ــد و  ــور باش ــان مدار و اخالق مح ــد، انس ــرده باش ــت ک رعای
افــراد بتواننــد انــرژی  مضاعــف خــود را در فضاهــای شــهری 
تخلیــه و احســاس راحتــی کننــد« )برگرفتــه از مصاحبــۀ 

ــا 30(. ــمارۀ 16 ت ش
مدیــران گردشــگری: »شــهر شــاد پارامترهــای متعــددی 
ــه دهیــم، بایــد  ــم الگــوی شــهر شــاد را ارائ دارد. اگــر بخواهی
همــۀ شــهروندان را درنظــر بگیریــم، عوامــل گوناگونــی ماننــد 
آموزش وپــرورش و بهداشــت را در ایــن الگــو بگنجانیــم و 
ــای  ــه، پارک ه ــاغ و باغچ ــارک، ب ــد پ ــی مانن ــای تفریح فضاه
ــهربازی  ــینما، ش ــری، س ــا 200 مت ــل 100 ت ــی در فواص محل
ــئوالن  ــهری و مس ــام ش ــم. نظ ــش دهی ــاخت ها را افزای و زیرس
شــهر بایــد بتواننــد امکاناتــی فراهــم کننــد تــا جامعــه نگــران 
آینــدۀ خــود نباشــد؛ زیــرا شــهر شــاد از آدم هــای شــاد به وجــود 
می آیــد. زمانی کــه شــهروندان از ســبک و شــرایط زندگــی 
زیســت محیطی  حتــی  اجتماعــی  فرهنگــی،  اقتصــادی، 
 شــهر شــادی خواهنــد داشــت« )برگرفتــه 

ً
راضــی باشــند، قطعــا

ــا 42(. ــمارۀ 31 ت ــۀ ش از مصاحب

عوامل مؤثر در شهر شاد
شــخصی،  عوامــل  ماننــد  عواملــی  بــا  شــادی 
ــادی  ــی، اقتص ــی، اجتماع ــط   فیزیک ــناختی، محی جمعیت ش
و سیاســی ارتبــاط دارد. دینــر و همــکاران عواملــی ماننــد 
ــت اقتصــادی، وراثــت،  عزت نفــس، رضایــت شــغلی، وضعی
ــای  ــردی، ویژگی ه ــط میان ف ــی، ازدواج، رواب ــادات مذهب اعتق
شــخصیتی، ســرمایۀ اجتماعــی، عامــل خویشــاوندی، تفریــح 
و اوقــات فراغــت، عوامــل فرهنگــی و عوامــل محیطــی را 

 Diener et al.,( در شــادی گردشــگران دخیــل دانســته اند
 .)2009

متخصصــان: »شــادی بیشــتر بــه اخــالق، ویژگی هــای 
ــی  ــل فراوان ــا عوام ــت. ام ــته اس ــازی وابس ــخصی و شهرس ش
در آن مؤثرنــد. ازآنجایی کــه ایــن عوامــل علــل متعــددی 
دارنــد، می تــوان آن هــا را در دو گــروه درونــی و بیرونــی 
ــئت  ــرد نش ــت ف ــی از ذهنی ــل درون ــرد: عوام ــته بندی ک دس
ــت  ــارج اس ــرد خ ــترس ف ــی از دس ــل بیرون ــد و عوام می گیرن
ــا تولــد فــرد. به هرحــال،  ماننــد ویژگی هــای ژنتیکــی همــراه ب
مــردم از محیــط شــخصی وارد محیــط بیــرون می شــوند. 
ــل  ــر عوام ــای تغییرپذی ــارۀ بخش ه ــت درب ــن، الزم اس بنابرای
بیرونــی ماننــد عوامــل جغرافیایــی، زیســت محیطی و طبیعــی 
ــار  ــه و رفت ــدل در روحی  آب وهــوای معت

ً
بحــث کــرد. معمــوال

انســان ها تأثیــر مثبــت و، برعکــس، آب وهــوای خشــک 
ــود  ــی وج ــزد روح زندگ ــهر ی ــی دارد. در ش ــر منف ــرم تأثی و گ
نــدارد؛ زیــرا شــهر ترکیبــی از ســاختار و ماشــین اســت، 
ــی  ــرد اجتماع ــه عملک ــد ن ــی دارن ــرد ترافیک ــا عملک خیابان ه
ــا در ماشــین  ــا در ســاختمان ها هســتند ی ــراد ی و اقتصــادی. اف
کــه ایــن امــر نشــان می دهــد فضاهــای شــهری نامناســب اند 
ــس  ــه برعک ــد. درحالی ک ــی ندارن ــهروندان جذابیت ــرای ش و ب
ــر آن،  ــدرن ب ــاختار م ــل س ــل تحمی ــه به دلی ــد، ک ــت جدی باف
ارتباطــات اجتماعــی یــا فضاهــای اجتماع پذیــر وجــود نــدارد، 
ــالت  ــب تعام ــی موج ــت تاریخ ــاده روی در باف ــای پی فضاه
اجتماعــی بیشــتری می شــود. حیــاط خانه هــای قدیمــی 
ــوری  ــد، به ط ــده بودن ــی ش ــک طراح ــای کوچ ــد پارک ه مانن
کــه بــه پارک هــای شــهری نیــاز نداشــتند. همچنیــن، ســاکنان 
در مســئولیت های محلــۀ خــود مشــارکت داشــتند، ولــی 
امــروز مفهومــی بــه اســم »محلــه« و مشــارکت وجــود نــدارد. 
بــرای گذرانــدن  تفریحــی   از کمبــود  مکان هــای  بخشــی 
اوقــات فراغــت به شهرســازی و بخشــی بــه تقاضــای اجتماعی 
ــاغ  ــوط می شــود کــه بیشــتر از محیط هــای خانوادگــی و ب مرب
یــا از محیط  هــای بیــرون از شــهر اســتفاده می کننــد )طبقــات 
متوســط و بــاالی جامعــه بخشــی از تفریح هــای خــود را 
ــراف  ــوای اط ــتاهای خوش آب وه ــا در روس ــر هفته ه ــه آخ ب
ــد(. بیشــتر تفریحــات شــهری عبــوری و  شــهر منتقــل  می کنن
ــگ  ــاید فرهن ــتند، ش ــتوران ها هس ــا و رس ــذری و در کافه ه گ
درون گرایــی در خلوت بــودن شــهر و تعطیلــی زودهنــگام 
مغازه هــا تأثیــر داشــته باشــد کــه ایــن ویژگــی  بــا ویژگی هــای 
ــزد،  ــردم ی ــه م ــض دارد. البت ــی تناق ــدۀ جهان ــهر شناخته ش ش
در مقایســه بــا چنــد ســال گذشــته، شــادی را کاالیــی در ســبد 
ــه  ــوری ک ــد، به ط ــه می کنن ــرای آن هزین ــد و ب ــوار می دانن خان
ــات در محیط هــای  ــا فراهم شــدن امکان ــد، ب در تعطیــالت عی
شــهری، بیشــتر از بافــت تاریخــی و فضاهــای شــهری اســتفاده 
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ــود«  ــده می ش ــا دی ــتری در آن ه ــوروحال بیش ــد و ش می کنن
ــا 15(.  ــمارۀ 1 ت ــۀ ش ــه از مصاحب )برگرفت

مدیــران شــهری: »عوامــل مؤثــر در شــهر شــاد بیشــتر 
مدیریتی انــد؛ زیــرا شــهرها، برحســب نیازهــای سیاســی 
قوانین انــد.  و  از ضوابــط  تحــت مجموعــه ای  امنیتــی،  و 
ــهری  ــای ش ــرای فضاه ــت و، ب ــادی نیس ــهر ش ــزد ش ــهر ی ش
ــد  ــی مانن ــم، فضاهای ــت. در قدی ــده اس ــام نش آن، کاری انج
ــدان و حســینه داشــتند، مــردم دور هــم جمــع می شــدند،  می
ــهروندی  ــه ای و ش ــات محل ــد و ارتباط ــرف می زدن ــم ح باه
ــون زندگــی مــردم ماشــین محور شــده  ــد. اکن ــرار می کردن برق
ــین ها  ــه ماش ــده اند ک ــف ش ــوری تعری ــا ط ــت؛ خیابان ه اس
ــه  ــدون این ک ــد، ب ــت کنن ــتری حرک ــرعت بیش ــا س ــد ب بتوانن
ارتباطــی بیــن شــهروندان پدیــد آیــد و رویدادهــای اجتماعــی 
اتفــاق افتــد. یکــی از مشــکالت شــهر یــزد ایــن اســت 
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــور زرد دارن ــب ن ــا در ش ــۀ چراغ ه ــه هم ک
ــه  ــت ک ــن  اس ــر ای ــکل دیگ ــود. مش ــردگی می ش ــث افس باع
ــازی  ــت و ب ــات فراغ ــرای اوق ــب ب ــی مناس ــای تفریح فضاه
ــتان  ــارک کوهس ــا پ ــدارد و تنه ــود ن ــا وج ــا و خانواده ه بچه ه
ــترس  ــهر و دور از دس ــدودۀ ش ــارج از مح ــه در خ ــت ک اس
شــهروندان  آموزش نــدادن  و  فرهنگ ســازی نکردن  اســت. 
ــهر  ــکالت ش ــر مش ــگ از دیگ ــر رن ــهر از نظ ــی ش و یکنواخت
ــه  ــط ب ــردم فق ــه م ــت ک ــن اس ــر ای ــکل دیگ ــت. مش ــزد اس ی

مراســم مذهبــی و عزاداری  توجــه می کننــد و والدت هــا را 
جشــن نمی گیرنــد. درحالی کــه، اگــر ایــن شــهر از نظــر 
داشــتن حســینیه و برگــزاری مراســم عــزاداری در ایــران 
ــد.  ــو باش ــز الگ ــادی نی ــۀ ش ــت در زمین ــت، الزم اس الگوس
ــد،  ــیرهای رفت وآم ــازی مس ــهرداری ها مناسب س ــۀ ش وظیف
ــا و  ــد پارک ه ــی مانن ــای خاص ــا مکان ه ــر ی ــردازی معاب نورپ
ــورد  ــای م ــاص و بناه ــاختمان های خ ــی، س ــای عموم فضاه
ــت«  ــر اس ــای اجتماع پذی ــداث مکان ه ــوم و اح ــتفادۀ عم اس

ــا 30(. ــمارۀ 16 ت ــۀ ش ــه از مصاحب )برگرفت
ــر  ــزد، به خاط ــهر ی ــاکنان ش ــگری: »س ــران گردش مدی
شــرایط کویــری، از ابتــدا دنبــال کار و قناعــت بودنــد و 
فرصــت کمتــری بــرای اســتراحت و گذرانــدن اوقــات فراغــت 
داشــتند. بــه ایــن دلیــل، شــهر یــزد را شــهر »قنــات، قنــوت و 
ــود،  ــای موج ــبز و پارک ه ــای س ــد. فضاه ــت« می نامن قناع
ــات  ــتند، امکان ــهر نیس ــن ش ــت ای ــوی جمعی ــا جوابگ نه تنه
مناســبی هــم ندارنــد. فقــط پــارک کوهســتان فضایــی ســبز و 
مناســب تفریــح دارد کــه دسترســی بــه آن بــرای همــه راحــت 
ــزار  ــهر برگ ــالت ش ــۀ مح ــاد در هم ــای ش ــت. رویداده نیس
نمی شــود، کمبــود ارتبــاط اجتماعــی ممکــن اســت بــه 
ــوام  ــا اق ــی  ب ــزاری مهمان ــا و برگ ــردم )دورهمی ه ــگ م فرهن
ــهر  ــاخت های ش ــا زیرس ــی( ی ــم مذهب ــرکت در مراس ــا ش ی

ــا 42(. ــمارۀ 31 ت ــۀ ش ــه از مصاحب ــردد« )برگرفت بر گ

جدول 1: عوامل مؤثر در شهر شاد

رمز اصلی رمز فرعی زیررمز فرعی

ابعاد مدیریتی

مقامات شهری
سازمان و سیمای شهری،

مدیریت شهری،
نظام شهری و مسئوالن و

آموزش وپرورش و بهداشت

عوامل مدیریتی و اجرایی،
برنامه ریزی و مدیریت منابع،

ِاعمال نظر مردم در مدیریت شهری و
شیوۀ برخورد با مردم

-

ابعاد اجتماعی فرهنگی

عوامل فردی
غافل گیرشدن، تولدگرفتن،

برنده شدن در بانک، موفقیت ها مانند به دست آوردن شغل،
ویژگی های شخصیتی و اخالقی فرد و جنس و سن

عوامل اجتماعی

کار جمعی مانند رفتن با دوستان به کوه یا پارک، ورزش همگانی و برگزاری مهمانی ،
ارتباط با دوستان و دیگران، روابط عمومی و اجتماعی،

سرمایۀ اجتماعی و مشارکت اجتماعی،
لبخند بر لب داشتن شهروندان،

عدالت اجتماعی، زندگی مناسب و مطلوب،
رعایت حقوق شهروندی،

اخالق و رفتار اجتماعی، رفتارهای شهروندان در محیط های شهری،
احساس محترم شمرده شدن، مسئولیت پذیری، همکاری کردن،

نیازهای افراد و توجه به سلیقه های مختلف شهروندان،
قومیت های شاد و ساکنان شاد، حضوریافتن در محیط های شهری،
مشکالت اجتماعی مانند جرم و جنایت، بزهکاری، تنش ها، اعتیاد،

 ناهنجاری و نامالیمت،
احساس راحتی در محیط های شهری و احساس تسلط بر شهر
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رمز اصلی رمز فرعی زیررمز فرعی

ابعاد اجتماعی فرهنگی

مذهب
کار نیک، اعتقادات و باورها،

وجود مسالمت بین ادیان،
برگزاری مراسم مذهبی، دینی و آیینی،

عوامل فرهنگی

فرهنگ شهروندان، ظاهر و پوشش،
باالبودن مدت ماندگاری گردشگر،

آموزش شهروندان و خانواده ها،
آداب شهرنشینی و سنت،

تابلوهای نقاشی و آثار هنری زیبا

برنامۀ متنوع

تفریح و اوقات فراغت شهروندان مانند سینما و پارک رفتن، پیک نیک رفتن، 
مسافرت رفتن،

جشن ها و تئاترهای خیابانی رایگان، برنامه های مفرح و سرگرم کننده،
برگزاری رویدادها و موسیقی

ابعاد اقتصادی

رفاه اجتماعی و درآمد خوب،
کسب وکار و اشتغال،

امنیت مالی،
شرایط اقتصادی، سرپناه و مسکن،

دخل وخرج یکسان و تورم و بیکاری
-

ابعاد سیاسی

امنیت، ضوابط و قوانین،
عوامل حکومتی، دموکراسی،
سیاست های فرهنگی شهر و 

تحوالت سریع و شتابان
-

ابعاد فضایی

فضای تفریحی

تنوع و تعداد پارک ها، پارک های موضوعی و تفریحی، باغ و باغچه،
سینما، شهربازی، فضای سبز،

مجتمع های بزرگ سرگرمی، مکان  های متنوع برای تفریح،
امکاناتی برای تفریح و قدم زدن، تفریح های شبانه،

امکانات تفریحی و رفاهی در فضاها، فضایی برای تخلیۀ انرژی و
آهنگ در فضاهای تفریحی و رستوران ها و هتل ها

نوع رفت وآمد

پیاده روی،
دوچرخه سواری،

حمل ونقل عمومی،
ماشین شخصی،

رنگ
رنگ آمیزی ساختمان ها و مغازه ها،

رنگ های شاد در معماری و مبلمان شهری و
محیطی با رنگ آمیزی مناسب

دسترسی
دسترسی راحت به فضاهای تفریحی،

دسترسی به پارکینگ و
دسترسی به خدمات

زیباسازی شهر

عناصر و زیبایی بصری،
سیمای شهری و منظرۀ شاد،
نمای ظاهری ساختمان ها،

محیط زیبا و
نقاشی و زیبایی

گل کاری
گل کاری در پارک و

گل کاری در مسیرهای مختلف
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رمز اصلی رمز فرعی زیررمز فرعی

ابعاد فضایی

ویژگی های شهر

جغرافیا، طراحی فضاها، چیدمان فضا و اجزای فضا،
فضای ارتباط اجتماعی و فضاهای اجتماع پذیر،

شهر زنده و پویا، فضاهای خلوت و دلنشین و شاد،
آراستگی و تمیزی خیابان ها و محیط، نظم کوچه ها و خیابان های شهری،

 انسان محوری و توجه به عابران پیاده،
مبلمان و زیرساخت های شهری، نمادها و عناصر شهری،

زیرساخت های متناسب با افراد سالم و معلول،
نورپردازی و چراغ کشی، آب نما و درخت کاری،

عناصر بصری و بیلبوردهای تبلیغاتی،
کالبد و فضای شهری، معماری و ساختار شهری،

محیط امن و فضاهای عمومی،
جوهرۀ مکان و فرهنگ متناسب در شهرسازی

ابعاد زیست محیطی

عوامل زیست محیطی آالینده های محیط زیست مانند آلودگی صوتی، آلودگی بصری و آلودگی هوا

آسایش اقلیمی،
آب وهوا و

ترافیک سنگین
-

ابعاد روان شناسی

مؤلفه های مثبت

حال خوب، آرامش و آسایش ساکنان،
نشاط، انرژی و شوروحال شهروندان،

امید به آینده و انگیزه داشتن و
رضایت از شرایط زندگی

مؤلفه های منفی

اضطراب ها و فشارهای روانی،
ترس از آینده و

نگرانی از تصادف

عوامل بیرونی

تولد فرد،
ویژگی های ژنتیکی و

سازگاری و تطبیق پذیری

عوامل درونی

ذهنیت فرد، تصویر ذهنی،
عوامل روان شناختی و

روحیه و نگرش شهروندان

درک مفهوم زندگی
هیجان و تجربه

توسعۀ گردشگری
توســعۀ گردشــگری یعنــی رضایــت از مقصــد )ارزش، 
ــاس  ــاداری )احس ــی( و وف ــت کل ــم و رضای ــار، تصمی انتظ
خوشــحالی، ســفر مجــدد و پیشــنهاد ســفر( اســت کــه 
نیازمنــد همــکاری و توافــق عوامــل محیطــی، فرهنگــی، 
اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی در جامعــه اســت )تقــوی و 

.)3  :1388 ســلیمانی،  قلی پــور 
ــد  ــی دارد مانن ــاد گوناگون ــعه ابع ــان: »توس متخصص
ــادالت  ــزوده و مب ــادرات، ارزش اف ــعۀ ص ــتغال زایی، توس اش
کــه باعــث توســعۀ اقتصــادی می شــوند. در گردشــگری، 

اجتماعــی،  زیســت محیطی،  ابعــاد  ماننــد  ابعــادی 
ــق  ــعه اثرگذارند.طب ــی در توس ــی و سیاس ــادی، فرهنگ اقتص
تعریــف ســازمان جهانــی گردشــگری، دو عامــل اصلــی 
تعــداد گردشــگران و درآمــد را می تــوان از عوامــل مهــم 
توســعۀ گردشــگری درنظــر گرفــت. توســعۀ گردشــگری 
ــد  ــک مقص ــه ی ــگران ب ــی گردش ــدار و دائم ــی ورود پای یعن
ــاخت ها،  ــداد زیرس ــردن تع ــامل باالب ــی، ش ــر کّم ــه، از نظ ک
ــهروندان از  ــی ش گاه ــردن آ ــگری، باالب ــور گردش ــا، ت هتل ه
گردشــگری می شــود و، از نظــر کیفــی، زیرســاخت های 
متناســب بــا گردشــگری، باالبــردن خدمــات اســتراحتگاهی، 
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گاهی یافتــن از روش و شــیوۀ زندگــی ســاکنان، برخــورد  آ
ــر  ــی را درب ــام کارهای ــگران و انج ــا گردش ــاکنان ب ــت س درس
می گیــرد کــه بتواننــد خاطــرات مثبتــی بــرای گردشــگران رقــم 
بزننــد. بــه  عبــارت دیگــر، توســعۀ گردشــگری یعنــی شناســایی 
ظرفیت هــای بالقــوۀ مقصــد موردنظــر بــرای گردشــگران 
ــاط  ــراری ارتب ــوه برق ــای بالق ــن ظرفیت ه ــی از ای ورودی. یک
ــگ  ــا از فرهن ــت ت ــگران اس ــاکنان و گردش ــن س ــی بی اجتماع
ــن،  ــد و همچنی ــدا کنن ــناخت پی ــر ش ــی یکدیگ ــیوۀ زندگ و ش
ــد  ــی مانن ــۀ خدمات ــگری، ارائ ــاختهای گردش ــاظ زیرس به لح
ســرویس بهداشــتی. توســعۀ گردشــگری با توســعۀ گردشــگری 
پایــدار تفــاوت دارد. توســعۀ گردشــگری یعنــی شــهر خــود را 
ــود  ــی خ ــر قیمت ــه ه ــد و ب ــر ده ــگر تغیی ــذب گردش ــرای ج ب
را بــا نیازهــای گردشــگری متناســب ســازد. امــا توســعۀ 
گردشــگری پایــدار بــه ایــن معناســت کــه نیازهــای محلــی بــا 
ــات  ــد امکان ــق داده  شــود. اگــر بتوانن نیازهــای گردشــگری وف
ــهری  ــه ش ــد ب ــد، آن مقص ــم کنن ــاکنان فراه ــرای س ــادی ب ش
ــت، بخشــی از گردشــگران کــه  ــل می شــود. درنهای شــاد تبدی
دنبــال مقصــد شــادند بــه آن هــا گردشــگر »تفریحــی و شــاد« 
ــۀ شــمارۀ  ــه از مصاحب ــد« )برگرفت ــد را جــذب می کنن می گوین

ــا 15(. 1 ت
مدیــران شــهری: »توســعۀ گردشــگری دارای ابعــاد 
فرهنگــی، اقتصــادی، سیاســی، اجتماعی و حضور گردشــگران 
در شــهر اســت. بــه عبــارت دیگــر، توســعۀ گردشــگری یعنــی 
گردشــگران  نیازهــای  کــه  زیرســاخت هایی  فراهم کــردن 
داخلــی و خارجــی را بــرآورده کننــد و موجــب وفــاداری 
آن هــا بــه مقصــد شــوند. درواقــع، شــهری کــه گردشــگرپذیر 
اســت بایــد زیرســاخت هایش ماننــد امنیــت، خدمــات و نــوع 
ــوۀ  ــای بالق ــر ظرفیت ه ــالوه ب ــد؛ ع ــر ده ــو را تغیی گفت وگ
جــذب گردشــگر و شــرایط و فضاهــای اقامتــی، بایــد تبلیغــات 
درســت داشــته باشــد؛ از لحــاظ امنیتــی، گردشــگر را حمایــت 
و محافظــت کننــد و تورلیدرهایــی را بــه کار گیــرد کــه بتواننــد 
ــا  ــورد ب ــوۀ برخ ــرا نح ــد، زی ــی کنن ــی معرف ــهر را به خوب ش
ــعۀ  ــه توس ــا ب ــه آن ه ــاز ب ــات موردنی ــۀ امکان ــگران و ارائ گردش
از  )برگرفتــه  می کنــد«  کمــک  مقصــد  یــک  گردشــگری 

ــا 30(. ــمارۀ 16 ت ــۀ ش مصاحب
از  گردشــگری  »صنعــت  گردشــگری:  مدیــران 
ــی را  ــر منف ــن تأثی ــه کمتری ــی رود ک ــمار م ــی به ش صنعت های
در جامعــه دارد و یکــی از راه هــای تعــادل فرهنگ هاســت. هــر 
مقصــدی کــه بتوانــد امکانــات موردنیــاز گردشــگران را فراهــم 
ــر  ــعه یافته درنظ ــگری توس ــر گردش ــوان آن را از نظ ــد می ت کن
ــد  ــاکنان مقص ــۀ س ــه هم ــر، زمانی  ک ــارت دیگ ــه عب ــت. ب گرف
درگیــر گردشــگری شــوند، از راننــدۀ تاکســی گرفتــه تــا مدیــران 
ــعۀ  ــه توس ــهر ب ــت آن ش ــوان گف ــگری، می ت ــهری و گردش ش

ــروی  ــعۀ نی ــا توس ــی ب ــت؛ یعن ــه اس ــت یافت ــگری دس گردش
ــگری  ــعۀ گردش ــوان توس ــت می ت ــه و سیاس ــانی، جامع انس
مصاحبــۀ  از  )برگرفتــه  کــرد«  اندازه گیــری  را  مقصــد  در 

ــا 42(. ــمارۀ 31 ت ش

عوامل مؤثر در توسعۀ گردشگری
فّنــاوری  الزمه هــا،  و  جاذبه هــا  گردشــگر،  انگیــزۀ 
جدیــد، مکان هــای تاریخــی و فرهنگــی، مراکــز خریــد، 
معمــاری مــدرن، شــرایط طبیعــی، مکان هــای مذهبــی، 
تصویــر مقصــد، ویژگی هــای مقصــد، تأثیــرات مثبــت و 
ــت  ــت، فعالی ــل اقام ــد، مح ــدۀ مقص ــی، ارزش درک ش منف
ــت  ــل، رضای ــات، حمل ونق ــت خدم ــگری، کیفی ــور گردش ت
ــگری، درک  ــای گردش ــناختی فعالیت ه ــی و ش ــاد حس از ابع
مؤلفه هــای ابــزاری و بیانــی و وفــاداری مقصــد از عوامــل 
 .)Chen & Li, 2018( گردشــگری اند  توســعۀ  در  مؤثــر 
متخصصــان: »عوامــل مؤثر در توســعۀ گردشــگری یک 
ــت  ــات، کیفی ــارات و خدم ــق انتظ ــد از تطاب ــد عبارت ان مقص
تجربــه، تعامــل بــا مــردم، تنــوع محصــوالت و منحصربه فــرد 
ــه مکان هــای  ــودن اســت. بعضــی از گردشــگران خارجــی ب ب
ــگران  ــا گردش ــد، ام ــی عالقه مندن ــری و طبیع ــی، کوی تاریخ
دارنــد.  دوســت  را  سرســبز  مکان هــای   

ً
معمــوال داخلــی 

ــوی  ــد الگ ــی مانن ــای مصنوع ــت جاذبه ه ــر اس ــن، بهت بنابرای
ــاد ایجــاد شــوند.  ــاغ دولت آب ــل ب ــی قدیمــی مث باغ هــای ایران
، دربــارۀ شــهر یــزد، بافــت تاریخــی و معمــاری ســنتی، 

ً
مثــال

مراســم مذهبــی، اماکــن تاریخی ـ فرهنگــی، مســجد جامــع، 
قنــات، محیــط طبیعــی اطــراف شــهر، آســمان پرســتارۀ کویــر 
و کویرگــردی، کوهنــوردی و ســنگ نوردی می تواننــد یــک 
مجموعــۀ کامــل گردشــگری را بــه گردشــگران ارائــه دهنــد، اما 
 زمــان 

ً
به دالیــل متعــدد چنیــن اتفاقــی نیفتــاده اســت و تقریبــا

ــا اجرایــی شــود. گردشــگران،  زیــادی طــول خواهــد کشــید ت
ــز  ــهر نی ــری آن ش ــط بص ــه محی ــتانی، ب ــار باس ــر آث ــالوه ب ع
ــگ  ــا فرهن ــب ب ــاختمان های متناس ــای س ــد. نم ــه می کنن توج
ــی و  ــل فضای ــی، عوام ــای تاریخی ـ فرهنگ ایرانــی، جاذبه ه
فیزیکــی شــهر بــه افزایــش شــادی و توســعۀ گردشــگری منجــر 
کیفیــت  ماننــد  زیرســاخت ها  کــه  به شــرطی  می شــوند، 
داخــل اقامتگاه هــا و مجموعــه سیاســت های شــهرداری و 
ــت  ــۀ مثب ــی از تجرب ــند. بخش ــت باش ــی درس ــازمان فرهنگ س
و  جشــنواره  ها  و  فیســتوال ها  برگــزاری  به خاطــر  گردشــگر 
ــه از  ــۀ خدمــات خــاص اســت« )برگرفت بخشــی به خاطــر ارائ

ــا 15(.  ــمارۀ 1ت ــۀ ش مصاحب
مدیــران شــهری: »تعــدادی از ســاکنان شــهر یــزد 
هنــوز از آثــار باســتانی ایــن شــهر بازدیــد نکرده انــد و از آن هــا 
شــناخت ندارنــد. تابلوهــای راهنمایی کننــده در فضاهــای 
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شــهری به گونــه ای طراحــی شــده اند کــه، حتــی وقتــی 
گردشــگر ایرانــی وارد شــهر می شــود، در بعضــی تقاطع هــا و 
مســیریابی ها دچــار مشــکل می شــود. آســمان کویــر یکــی از 
جاذبه هــای یــزد اســت، امــا هنــوز زیرســاخت ها و امکانــات 
موردنیــاز را نــدارد. بــه  همیــن دلیــل، بیشــتر گردشــگرانی کــه 
وارد یــزد می شــوند گردشــگران فرهنگی انــد« )برگرفتــه از 

ــا 30(.  ــۀ شــمارۀ 16 ت مصاحب
درصــد   80 از  »بیشــتر  گردشــگری:  مدیــران 
ــد.  ــفر می کنن ــح س ــدف تفری ــا ه ــان ب ــگران در جه گردش
بنابرایــن، بــه هیجــان و شــادی عالقــه دارنــد کــه ایــن اهمیــت 
ــی از  ــاس، یک ــن اس ــر ای ــد. ب ــان می ده ــاد را نش ــد ش مقص

ــته های  ــه خواس ــه ب ــورها توج ــن کش ــترک بی ــای مش راهبرده
ــه  دنبــال مقصدهــای شــادند. یکــی از  جوانانــی اســت کــه ب
ــروب  ــه، غ ــت ک ــن اس ــزد ای ــهر ی ــگری ش ــکالت گردش مش
نشــده، مغازه هــا تعطیــل و خیابان هــا خالــی از جمعیــت 
می شــود. بیشــتر گردشــگرانی ایــن شــهر را بــرای گردشــگری 
ــن  ــرای ای ــا ب ــد، ام ــال تحقیق ان ــه دنب ــد ک ــاب می کنن انتخ
ــود  ــاز وج ــۀ موردنی ــات اولی ــز امکان ــگران نی ــته از گردش دس
ــتر  ــهرها بیش ــر ش ــزد از دیگ ــهر ی ــوۀ ش ــی بالق ــدارد. توانای ن
ــت«  ــناخته اس ــز ناش ــران نی ــل ای ــی داخ ــی حت ــت، ول اس

ــا 42(. ــمارۀ 31 ت ــۀ ش ــه از مصاحب )برگرفت

جدول 2: عوامل مؤثر در توسعۀ گردشگری

رمز اصلی رمز فرعی زیررمز فرعی

الف( الزمه

تبلیغات

تبلیغ مقصد با فیلم و کلیپ از طریق فضای مجازی و تبلیغات تلویزیونی،
معرفی بافت و جاذبه های دیدنی شهر و اطالع رسانی دربارۀ آن،

تبلیغ برند جهانی شدن و تبلیغات منفی

ابعاد فرهنگی
آدرس دادن ساکنان به گردشگران، فرهنگ شاد، نشاط اجتماعی، آداب و رسوم محلی، نحوۀ خورد ساکنان با 
گردشگران، نحوۀ برخورد رانندگان تاکسی با گردشگران، فقر فرهنگی، انتقال فرهنگ محلی به گردشگران، 

آشنایی گردشگران با فرهنگ مردم و نوع گفت وگوی آن ها

نظر گردشگران

حضور گردشگران داخل شهر و تصورات ذهنی آن ها از شهر،
تطابق انتظارات و خدمات،

احساس امنیت و راحتی سفر،
لذت بردن از سفر و گردش،
مدت ماندگاری گردشگر،

بازدید از جاذبه ها،
میزان تعلق به مقصد،

آرامش در بافت قدیم و رستوران های سنتی،
اصول و قوانین رانندگی و امنیت در عبور از خیابان،

شرایط غذایی و فضاهای اقامتی،
خاطرۀ گردشگران و کیفیت تجربیات خاطره انگیز،

نحوۀ برخورد رانندگان تاکسی و ساکنان با گردشگران

ویژگی های شهر

عوامل فضای و فیزیکی شهر، امکانات فضایی شهری، رستوران ها و کافه های متناسب با فرهنگ شهر، مکان های 
امن و زیبا، مکان های گردشگرپذیر، گلدان در سطح شهر، محیط و فضاهای بصری، فضاهای عمومی و برای 

زندگی جمعی، سیاست های شهرداری و فضایی، شهرسازی و المان های متناسب با فرهنگ و تاریخ شهر، بی  روحی 
و یکنواختی فضاهای شهری، تابلوهای شهری و تابلوهای راهنمایی گردشگران، تمیز بودن شهر و مکان های جاذبه،

شناخت ساکنان از گردشگری؛ میزان شناخت ساکنان از بافت، میزان تعلق ساکنان به بافت، میزان شناخت 
ساکنان از آثار باستانی، میزان بازدید شهروندان از آثار باستانی، ارتباط اجتماعی بین ساکنان و گردشگران، 

مدیریت گردشگری و شهری واحد و هماهنگ،

زیرساخت ها

زیرساخت های شهری مانند سطل اشغال، سایه، نور، نیمکت شهری، سنگ فرش، سیستم حمل ونقل عمومی، میزان 
استاندارد اتوبوس های شهری، پیاده رو در بافت، سرویس بهداشتی، ترافیک، فضاهای اقامتی، پارکینگ، عکاسخانه، 

ارائه نورپردازی بصورت مهندسی با چراغ  های بسیار زیبا، سیستم جمع آوری فاضالب، تأسیسات، سیستم 
جمع آوری زباله، زیرساخت های برای معلوالن، مجتمع های بزرگ خرید،

زیرساخت های گردشگری مانند فراهم کردن امکانات و خدمات استراحت، زیرساخت های متناسب با گردشگران، 
مسیر جذاب برای پیاده روی گردشگران،هتل ها، تعداد زیرساخت ها، وفق نیازهای محلی با نیازهای گردشگر، 

کیفیت داخل اقامتگاه ها و اسکان ها مناسب با کیفیت، سرویس بهداشتی مناسب با آن ها، امکانات سخت افزاری و 
نرم افزاری، نیازهای اولیۀ گردشگران، کیفیت رستوران ها، مسیر دوچرخه سواری، تنوع غذایی در رستوران ها، سایبان 
در مسیرهای پیاده، استراحت در بافت، غلط امالیی در تابلوهای انگلیسی، نورپردازی در بافت، زیرساخت های 

برای لذت بردن، زیرساخت  های برای استراحت، امکانات ورزشی، اقامت های گردشگری، ارائه خدمات و امکانات 
مناسب با کیفیت، مخابرات و اینترنت، تاکسی رانی و مغازه ها با معیارهای گردشگری، سیستم مالی و بانکی، 

زیرساخت فّناوری اطالعات و اینترنت، در دسترس بودن امکانات برای افراد مختلف، تعداد متخصصان گردشگری 
و تورها، شناسایی پتانسیل های مقصد، معیارهای متناسب با شهر جهانی، پاسخ گوبودن تولیدات مانند مغازه ها و 

نانوایی ها، راهنمایی در مسیر جاذبه ها، برنامه های تورگردی شبانه و سرگرمی برای گردشگر،
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رمز اصلی رمز فرعی زیررمز فرعی

الف( الزمه

آموزش

آموزش زبان به رانندگان تاکسی، لیدرها و ساکنان،
آموزش گردشگری به کودکان از مدرسه برای شناخت جاذبه ها

آموزش آثار تاریخی به لیدرها و ساکنان
آموزش و اطالع به شهروندان در زمینۀ اهمیت گردشگری،
آموزش نیروی انسانی متخصص و توسعۀ نیروی انسانی،
آموزش مهارت به تورها و دوره های آموزشی برای تورها

زیست محیطی
نظافت آب انبارها،
حفظ آثار باستانی،

مرمت و بازسازی بافت

ب(جاذبه

برگزاری جشنواره ها و 
رویدادهای مداوم

برگزاری آیین های مذهبی و سنتی،
جشنوارۀ مذهبی مانند مراسم مذهبی نخل کشی و تعزیه،

جشنوارۀ زرتشتیان مانند مهرگان و تیرگان،
فستیوال ها و جشنواره ها، جشنواره ها و بزنگاه های شادی،

برگزاری جشنوارۀ فیلم و رمان در سطح جهانی،
اجرای کنسرت  و موسیقی زنده در هتل ها، رستوران ها و فضاهای عمومی،

اجرای نمایشگاه ها و تئاترهای خیابانی با لهجۀ یزدی در مکان های گوناگون،
اجرای برنامه های هفتگی و بازارهای هفتگی،

اجرای برنامه های تفریحی و جانبی،
اجرای بازی  های محلی در هوای مناسب،

جشن   های ملی با فرهنگ تاریخی و یادآوری جشن های باستانی،
جشنواره های خیابانی به مناسبت های گوناگون،

جشنوارۀ عروسی، جشنواره های تابستانی، جشنواره های انار و غذا، جشنوارۀ صنایع دستی،
توضیح دادن بافت در قالب جشنواره و تئاتر

جاذبه های شهر

کافه های پشت بام، چشم انداز و منظر شهری،
روستاهای خوش آب وهوا و محیط طبیعی اطراف شهر،
شهر پویا و مکان های شاد، مکان های تفریحی متنوع، 

عناصر متناسب با فرهنگ در فضاهای عمومی و پارک ها،
اصالت شهر، آپارتمان نشینی، پاتوق ها و مکان های بازی و تفریح،

مکان  های جداب برای عکس گرفتن

جاذبه های گردشگری

جاذبه های تاریخی ـ فرهنگی مانند بافت تاریخی، معماری سنتی و اسالمی، بافت یکپارچه و دست نخورده، 
بوم گردی ها، خانه  های سنتی، هتل های سنتی، اماکن  تاریخی، بازار های سنتی، ساختمان های متناسب با فرهنگ 
ایرانی مثل حمام، موزه ها، زندان اسکندر، امیرچخماق، مسجد جامع، کارگاه های سفالگری، آب انبار، بادگیرها، 

دخمه ها، آسیاب های آبی، جادۀ ابریشم، قنات، آتشکده و آثار باستانی،
جاذبه های طبیعی مانند کوهنوردی، کویرنوردی، اقامت های کویری، سنگ نوردی، آسمان کویر، باغ دولت آباد،
جاذبه های طبیعی مصنوعی، برندسازی پوشاک، جاذبه های سفر، قهوۀ یزدی، فروختن قهوه به  صورت سیار، 

پیک نیک، بازاریابی شادی، امکانات تجاری خاص، استانداردسازی بیمارستان ها و صنایع، امکانات پزشکی و 
باغ های ایرانی قدیمی

جاذبه های فرهنگی

فرهنگ شهروندان مقصد مانند پوشیدن لباس سنتی، خوردن غذاهای محلی، موسیقی، شیوۀ زندگی ساکنان، 
آداب و رسوم مردم، مهمان نوازی، درونگرا و محافظه کار بودن، فرهنگ زرتشتیان، آدرس دادن ساکنان به 

گردشگران، فرهنگ شاد و نشاط اجتماعی، انتقال فرهنگ محلی به گردشگران، آشنایی گردشگران با فرهنگ 
مردم و نوع گفت وگوی آن ها، تعادل فرهنگ ها،

عناصر فرهنگی و ناشناختۀ آن ها،
سنت های قدیم شهر، میراث فرهنگی، ابعاد فرهنگی،

تعصب های دینی و فرهنگی،
سوغاتی مانند شیرینی یزدی، باقلوا، پشمک، پارچۀ ترمه، تنوع محصوالت

انواع گردشگری

گردشگری ماجراجویانه،
گردشگری سالمت، گردشگری خوراک،

گردشگری تاریخی ـ فرهنگی،
گردشگری شبانه، گردشگری تفریحی،

گردشگری کودک، گردشگری معلول و سالمندان،
 گردشگری طبیعت گردی و روستایی،

گردشگری دفاع مقدس، گردشگری مذهبی،
گردشگری ادبی، گردشگری با تمرکز بر بازدید از سینماها و خرید
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رمز اصلی رمز فرعی زیررمز فرعی

ب(جاذبه

امکانات ورزشی
ورزش های همگانی و هیجانی،
ورزش  هایی مانند اسکی و شنا،

مسابقه های مانند فوتبال، نقاشی و مسابقات محلی

مشکالت بافت

مهاجرپذیری بافت، تخریب و بازسازی خانه ها براساس سلیقه های شخصی، تغییر کاربری در بافت توسط 
مهاجران،

تردد ماشین و موتور در بافت، آلوده شدن دو قنات جهانی و
گدایی کودکان از گردشگران

مشارکت گردشگران
درست کردن غذاهای سنتی برای خود و
مشارکت گردشگر در ساخت مجسمه

محدودیت های جغرافیایی
مناطق خشک و نیمه خشک، کمبود آب،

شرایط آب وهوایی،
ترویج ناامنی در ایران و ترس و دلهره در گردشگران

نتیجه گیری
گردشــگر بــرای تفریــح، توســعۀ شــخصی یــا یادگیــری 
ــود  ــرای بهب ــن رو، ب ــد. ازای ــد می کن ــاص بازدی ــی خ از مکان
ــانی،  ــوع انس ــرد تن ــج راهب ــه پن ــگری ب ــای گردش فعالیت ه
تنــوع عملکــردی، تنــوع شــهری، دسترســی و مدیریــت توجــه 
می شــود. از یــک  طــرف، بــه منابــع انســانی، به منزلــۀ 
ــۀ خدمــات  ــرای ارائ مهم تریــن بخــش توســعۀ گردشــگری، ب
ــارت  و  ــعۀ مه ــن، توس ــت. بنابرای ــاز اس ــگران نی ــه گردش ب
خالقیــت در منابــع انســانی بــرای حفــظ رقابــت مقصد هــای 
گردشــگری بســیار مهــم  اســت. امــا در صورتــی ایــن منابــع 
ــه  ــد ک ــش می رون ــارت پی ــت و مه ــمت خالقی ــانی به س انس
روحیــۀ شــادی داشــته باشــند. بــر ایــن اســاس، بایــد محیــط 
زندگــی و شــرایط شــادی بــرای جامعــۀ میزبــان فراهــم شــود 
ــت  ــات باکیفی ــد و خدم ــذب کنن ــگر ج ــد گردش ــا بتوانن ت
ــد  ــران مقص ــل، مدی ــن دلی ــه  همی ــد. ب ــه دهن ــا ارائ ــه آن ه ب
ــرا  ــر شــادی را مدیریــت کننــد؛ زی ــد الگوهــای نظــارت ب بای
مدیرانــی کــه فقــط شــغل و درآمــد گردشــگر را درنظــر 
می گیرنــد، ممکــن اســت افزایــش شــادی گردشــگر را نادیــده 
بگیرنــد. از طــرف  دیگــر، شــادی بــا عوامــل متعــددی ماننــد 
ســالمت، درآمــد و ارتبــاط اجتماعــی ارتبــاط دارد. بنابرایــن، 

و  پیش  بینــی شــادی گردشــگران  در  ویژگی هــای مقصــد 
کیفیــت مقصــد گردشــگری، در طــول بازدیــد گردشــگر 
از مقصــد و پــس از آن، بســیار تأثیرگذارنــد و، زمانی کــه 
ــش و  ــرگرمی، آرام ــد س ــگران مانن ــی گردش ــای اساس نیازه
اســتراحت در مقصــد بــرآورده شــود، شــاد هــم خواهنــد بــود. 
ــد  ــط اطــراف می توان ــع، درک عاطفــی شــخص از محی درواق
بــا دانــش و تجربــه تقویــت شــود. محیــط زندگــی و شــرایط 
شــادی جامعــه می توانــد زمینه هــای جــذب گردشــگر را 
ــد.  ــه  ده ــا ارائ ــه آن ه ــت ب ــات باکیفی ــد و خدم ــم  کن فراه
اگــر نیازهــای اساســی گردشــگران ماننــد ســرگرمی، آرامــش 
ــن  ــه ای ــال این ک ــود، احتم ــرآورده  ش ــد ب ــادی در مقص و ش
مقصــد را دوبــاره انتخــاب کننــد افزایــش می یابــد. درنتیجــه، 
از یــک  طــرف، شــرایط و ویژگی هــای مقصــد باعــث توســعۀ 
گردشــگری می شــود، از طــرف  دیگــر، توســعۀ گردشــگری بــا 
شــادی رابطــۀ مســتقیم دارد کــه ایــن شــادی خــودش بــه بســتر 
ــوان ادعــا کــرد کــه رابطــۀ  و محیــط بســتگی دارد. پــس می ت
ــارۀ آن  متقابلــی میــان آن هــا وجــود دارد کــه بایــد بیشــتر درب
ــا،  ــج مصاحبه ه ــه نتای ــه ب ــا توج ــود. ب ــی  ش ــه و بررس مطالع
می تــوان بــه الگــوی رابطــۀ بیــن شــرایط مقصد و توســعۀ گردشــگری 

بــا شــادی رســید. شــکل 1 ایــن الگــو را نشــان می دهــد: 

شکل 1: الگوی رابطۀ بین شرایط مقصد و توسعۀ گردشگری با شادی 
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جدول 3: مراحل سه گانۀ رمزبندی اولیه، محوری و گزینشی

رمزبندی گزینشیرمزبندی محوریرمزبندی اولیه

مقامات شهری، سازمانی و سیمایی،
آموزش وپرورش و بهداشت، 

عوامل مدیریتی و اجرایی،
برنامه ریزی و مدیریت منابع، 

ِاعمال نظر مردم در مدیریت شهری و
شیوۀ برخورد با مردم

ابعاد مدیریتی

شهر شاد

عوامل فردی، 
عوامل اجتماعی، 

عوامل فرهنگی،
مذهب و

برنامه های متنوع

ابعاد اجتماعی فرهنگی

رفاه اجتماعی، سرپناه و مسکن،
اشتغال، تورم و بیکاری و

امنیت مالی
ابعاد اقتصادی

امنیت، ضوابط و قوانین،
عوامل حکومتی، دموکراسی،

سیاست های فرهنگی شهر و نوع سیاست ها و
تحوالت سریع و شتابان

ابعاد سیاسی

فضای تفریحی
نوع رفت وآمد،

رنگ،
دسترسی،

زیباسازی شهر،
گل کاری و

ویژگی های شهر

ابعاد فضایی

آسایش اقلیمی و
ترافیک 

ابعاد زیست محیطی

مؤلفه های مثبت و منفی،
عوامل بیرونی و
عوامل درونی

ابعاد روان شناسی

برگزاری جشنواره  ها و رویدادهای مداوم،
جاذبه های شهری،

جاذبه های گردشگری،
جاذبه های فرهنگی،

انواع گردشگری،
امکانات ورزشی و هیجانی،

مشکالت بافت،
مشارکت گردشگران و

محدودیت های جغرافیایی

جاذبه

توسعۀ گردشگری

تبلیغات،
ابعاد فرهنگی،

نظر گردشگران،
ویژگی های شهر،

زیرساخت ها،
آموزش و

ابعاد زیست محیطی

الزمه
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بــا توجــه بــه نتایــج استخراج شــده از مصاحبه هــا، 
ــگری  ــعۀ گردش ــاد و توس ــد ش ــه مقص ــرد ک ــا ک ــوان ادع می ت
در یکدیگــر تأثیرگذارنــد. بــه ایــن ترتیــب، مقصدهــای شــاد، 
بــا بهبــود ابعــاد فضایــی، روان شناســی، اقتصــادی، سیاســی، 
خــود،  اجتماعی ـ فرهنگــی  و  مدیریتــی  زیســت محیطی، 
نه تنهــا فضاهــای مناســب و شــادی را بــرای گذرانــدن اوقــات 
فراغــت شــهروندان ســاکن آن شــهر فراهــم می کننــد، باعــث 
جــذب گردشــگر و رضایــت و تجربۀ مثبت گردشــگران می شــوند 
و، از ایــن طریــق، زمینۀ توســعۀ گردشــگری در آن مقصــد را فراهم 
می کننــد. از طرفــی دیگــر، بــا بهبــود زیرســاخت های گردشــگری 
ماننــد جاذبــه و الزمــه در مقصــد، عــالوه بــر این کــه زمینــۀ جذب 
گردشــگر و توســعۀ گردشــگری را فراهــم می شــود، ســاکنان هــم 
می تواننــد از فضاهــا و امکانــات موجــود بــرای گذرانــدن اوقــات 

فراغــت خــود اســتفاده کنند.

منابع
ــۀ  ــادی، ترجم ــی ش ــو )1378(. روان شناس ــکل دبلی ــک، مای آیزن

ــارات  ــران: انتش ــی. ته ــایار بیگ ــت و خش ــرداد فیروزبخ مه

ــدر. ب

ــرزندگی در  ــوم س ــی مفه ــن تجل ــه )1393(. تبیی ــان، امنی افالکی

کالبــد معمــاری در قالــب مجموعــۀ فرهنگــی تفریحــی 

ملــی  همایــش  غیرکالبــدی،  عوامــل  از  بهره گیــری  بــا 

.12-1 بهایــی،  شــیخ  دانشــگاه  فرهنگ گــرا،  شهرســازی 

ــعید )1392(.  ــتانی، س ــین و داغس ــخو، محمدحس ــی خوش ایمان

ــزی  ــه ری ــت و برنام ــزار مدیری ــگری: اب ــرانه های گردش س

توســعه، مدیریــت شــهری، )38(، 19-32.

اوینــگ، کتــری و کلمنــت، اتــو و نکرمــان، کتریــن و هیــل، 

مارنیپورشــل و کویــن، جیمــز و رانــدل، آنــدرو)1397(. 

ــای  ــرای مکانه ــی ب ــهری: معیارهای ــی ش ــری طراح اندازه گی

قابــل زندگــی. ترجمــۀ آمنــه بختیــار، حســن دالکــه و هــدی 

ــگاهی.  ــاد دانش ــارات جه ــن: انتش ــور. قزوی مرحمتی پ

اورکــی، پریــوش و رضایــی، محمدرضــا و مبارکــی، محمــد و 

ــی  ــل فضای ــعیدرضا )1398(. تحلی ــزی، س ــان رونی اکبری

ــه  ــهروندان مطالع ــگاه ش ــاد از ن ــهر ش ــر ش ــر ب ــل مؤث عوام

مــوردی: شــهر یــزد. شــهر پایــدار، 2)3(، 19-39.

ــه )1394(. 
ّ
ــرکان، رحمت الل ــعود و ت ــدی، مس ــی  زاده میمن حاج

مرتبــط  فرهنگی ـ اجتماعــی  عوامــل  و  میــزان  بررســی 

یان  دانشــجو مطالعــه:  )مــورد  اجتماعــی  نشــاط  بــا 

شــهری،  جامعه شــناختی  مطالعــات  یــزد(.  دانشــگاه 

.86-59  ،)16(5

تقــوی، مهــدی و قلی پــور ســلیمانی، علــی )1388(. عوامــل 

ــۀ  ــران. پژوهش نام ــگری ای ــت گردش ــد صنع ــر رش ــر ب مؤث

 .172-157  ،)3(9 اقتصــادی، 

ــهری  ــی ش ــری اراض ــی کارب ــعبان )1380(. مکان یاب ــی، ش صادق

درون شــهری.  حمل ونقــل  برنامه ریــزی  بــر  کیــد  تأ بــا 

پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد، دانشــگاه علــم و صنعــت 

ــران. ــران، ته ای

ــزان نشــاط  ــه )1392(. بررســی می ــری، رقی ــا، علی اصغــر و امی کی

اجتماعــی و عوامــل مرتبــط بــا آن در بیــن شــهروندان 

ــاه و  ــزی رف ــۀ برنامه ری ــواز. فصلنام ــهر اه ــال ش 15-64 س

توســعه اجتماعــی، )15(، 167-129.

مازوچــی، طاهــره و جــدی آرانــی، طیبه الســادات و عســکری، 

و  اســالم  مکتــب  منظــر  از  شــادی   .)1391( زینــب 

محوریــت  بــا  اســالمی  زندگــی  ســبک  روان شناســی، 
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